
 

 

Til FAU-representantene og deres vara  

 
  

Trinn  Fast   Vara  

1  Elin Caroline Brænd  Lars Henrik Odden  
2  Atle Kristoffersen  Malin Olsen Krokmoen   
3  Siv Jorid Østensen  Erik Hojem Garmager  
4  Jørn Brendryen  Elin Caroline Brænd  
5  Ellen Engh  Olav Tallerås  
6  Eelco Van Ingen  Elin Nymoen Øien  
7  Nina Myrhaug  Torstein Johnsrud  
8  Linn Silje Dahlen  Marita Plassen  
9  Kjartan Garmager    
10  Rune Kongsrud  Solfrid Lien  

  

 

INNKALLING TIL MØTE I FAU 

 

FAU-representantene med vara innkalles med dette til FAU-møte torsdag 22.09.2022.  

 

Sted: Folldal skole, personalrommet  

Tid: kl. 19.00 

 

 

Sakliste:  

 

1-22/23: Konstituering av FAU.  

Info: FAU skal i henhold til vedtektene velge leder, nestleder og sekretær. 

 

Mål: Gjennomføre valgene  

 

 

2-22/23: Valg av representanter til samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. 

Info: FAU skal velge 2 representanter til samarbeidsutvalget. Leder av FAU skal være den 

ene representanten. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for 

undervisningspersonalet, 1 for andre tilsatte, 2 for FAU, 2 for elevene og 2 for kommunen.   

Samarbeidsutvalget utgjør også skolemiljøutvalget. Men i skolemiljøutvalget skal elever og 

foreldre ha flertall. Det må derfor velges 2 representanter som møter i skolemiljøutvalget i 

tillegg til representantene fra samarbeidsutvalget.   

 

Mål: Gjennomføre valgene til samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. 

 

FOLLDAL KOMMUNE 
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Folldal, 13.09.2022 

 



  

3-22/23: Møteplan. 

Info: I henhold til vedtektene settes det opp en møteplan for FAU.  

 

Mål: Fastsette møteplanen. 

   

 

4-22/23: Gjennomgang av veileder for FAU. 

Info: Skolen har utarbeidet en veileder for foreldrekontakter. Denne finnes vedlagt 

innkallingen. Det er fint om dere gjør dere kjent med denne før møtet.    

 

Mål: Gjennomgå veilederen og FAU sine oppgaver.  

 

 

6-22/23: Elevenes skolemiljø. 

Info: Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø er lovfestet i Opplæringslovas §9A. Skolen 

har en sosial læreplan som omhandler elevenes skolemiljø. Skolen har også dette skoleåret et 

helt nytt ordensreglement som skal legge til rette for et trygt og godt skolemiljø for våre 

elever.  

 

Mål: Informere om regelverk og skolens rutiner og arbeid med elevenes skolemiljø.  

 

 

5-22/23: Foreldrekveld. 

Info: FAU har en rullerende plan for foreldrekvelder med 3 ulike tema: 

Mellommenneskelige forhold, rus/alkohol og nettvett. Dette skoleåret er det 

mellommenneskelige forhold som er tema.  

 

Mål:  Opprette en komite som kan jobbe videre med å skaffe foredragsholder til dette 

temaet.   

 

 

7-22/23 Oppfølging av saker fra forrige FAU 

Plan for uteområdet på utrinn 

Plan for inntjening av penger for 10.klassetur 

 

 

Eventuelt.  

Saker som ønskes tatt opp under eventuelt sendes rektor senest dagen før møtet. 

 

 

 

Med hilsen 

Bente Kristoffersen 

rektor 


